Sponsoring
De Stichting Boeren voor Natuur Twente wil het
concept Boeren voor Natuur breder neerzetten in
Twente. Om het concept ook buiten Twickel toe
te kunnen passen, is private financiering nodig. Zij
is hiervoor op zoek naar aanvullende financiering
door overheden of private partijen. Dit kan in allerlei
vormen door sponsoring van o.a.:
• Een nieuw natuurgericht bedrijf.
• Een landschapgericht bedrijf.
• Activiteiten zoals o.a.: open dagen op de
deelnemende bedrijven.
• De ontwikkeling van Boeren voor Natuur producten
afkomstig van de deelnemende bedrijven.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u de naam van uw
organisatie of bedrijf verbinden met het mooie Boeren
voor Natuur concept?
Boeren voor Natuur Twente werkt in
opdracht van:

Neem dan vrijblijvend contact op met
mw. Gerry Bulten, tel. 06 - 52401618,
e-mail: g.h.bulten@minlnv.nl.

het ministerie van EL&I, de provincie Overijssel,
de gemeenten Hengelo en Hof van Twente,
de regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel
en de Stichting Twickel.

Stichting Boeren voor Natuur Twente,
Postbus 9079, 6800 ED Arnhem
www.boerenvoornatuurtwente.nl

Europese milieu- en plattelandsbeleid
Boeren voor Natuur past goed binnen de doelstellingen van het Europese milieu- en plattelandsbeleid.
Het gaat om duurzame landbouw, er wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, het milieu verbetert en
de maatregelen zijn goed voor de maatschappelijke
structuur op het platteland.
De stichting Boeren voor Natuur Twente voert momenteel een pilot uit bij 3 agrarische bedrijven op het
landgoed Twickel.
Boeren voor Natuur is een visie op het landelijk
gebied, met een grote rol voor de boer als
landbouwer en beheerder. Van de boeren wordt
innovatief vakmanschap en maatwerk in de inzet
van vee en materiaal gevraagd. Het resultaat is
een afwisselend beeld van natuur en bosgebieden
met kleinschalige landbouwgronden, omzoomd
door struwelen en houtwallen, doorsneden met
meanderende beken, waarin een brede flora en
fauna weer de ruimte vinden om zich te vestigen
en tot bloei te komen.

Behoud en herstel
van natuur en landschap
gaan samen
met agrarische bedrijfsvoering.

Op een agrarisch bedrijf van Boeren
voor Natuur:
• wordt alleen eigen geproduceerd voer
en mest gebruikt
• is de waterhuishouding afgestemd op een
agrarische bedrijfsvoering en natuur
• worden geen chemische bestrijdingsmiddelen 		
gebruikt

Erve Bokdam
Erve Bokdam, het bedrijf van André Luttikhedde ligt in
het dal van de Azeler beek. André omschrijft zijn missie
als “innovatief bezig zijn met traditie, natuur en landschap met een belangrijke rol voor de landbouw”. Alle
werkzaamheden op het land worden in eigen beheer
en met eigen machines uitvoeren. Zo ontstaat een
rendabel boerenbedrijf met 2 peilers; landbouw en natuur/landschapsbeheer. Uiteindelijk zal dit boerenbedrijf
een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen die deze
weg ook willen inslaan.

Erve Bunte
In de buurtschap Oele ligt Erve Bunte. Corney Niemeijer pacht het bedrijf met omliggende gronden: “De
Bunte”. Het biologisch landbouwbedrijf concentreert
zich op het houden van schapen en een beperkt
aantal zoogkoeien. “Een gebied in evenwicht spreekt
voor zichzelf” is de stellige overtuiging van Corney.
Hij benut zoveel mogelijk de beschikbare natuurlijke
hulpbronnen uit zijn omgeving. Zijn bedrijf is steeds
gericht op het krijgen en behouden van evenwicht
tussen landbouw, natuur en landschap. Evenwicht
tussen boer en maatschappij.

Erve Loninkwoner
Bij Beckum ligt het bedrijf van Marwin Hofstede: Erve
Loninkwoner. Zijn ambitie is het optimaal gebruiken
van mineralen die binnen het eigen bedrijf voorhanden zijn. Daarnaast wil hij zich inspannen om meer
water te bergen. De Hagmolenbeek een natuurlijke
loop geven, de Buitenbeek anders aanleggen en zijn
landbouwgronden extensief beheren. Door begrazing, bevloeiing, plaggen en composteren wil Marwin
een bedrijf voeren dat geen bedreiging vormt voor de
omgeving en waar natuur meer ruimte krijgt.
Kijk op boerenvoornatuurtwente.nl voor meer
informatie over deze boerenbedrijven.

